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مقدمه :هدد از انجدام پدشوها را در ،بررسدی ایربخشدی و مقایسده نتدایب بیندایی کارگدذاری دو ایم لندت  ®Intacsو
 )TICL( Toric implantable collamer lensدر بیماران مبتال به قوز قرنیه بود.
شيوه مطالعه :در این مطالعه گذشتهنگر ،پرونده  34چشم از  34بیمار مبتال به قوز قرنیه بدا میدانگین سدنی  25-35سدال
مورد بررسی قرار گرفت که به دو گروه شامل عمل کارگذاری  TICLو  ®Intacsتقسیمبندی شددند .دادههدای مربدوب بده
ردت بینایی ،عیوب انکساری و مقادیر کراتومتری و ابرومتری قبل از عمل و در بدازههدای  6مداه 3 ،2 ،9 ،و  4سدال بعدد از
عمل تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :تفاوت معنیداری بین دید با اصالح و بدون اصالح در بیشتر بیماران دو گروه مشاهده شد ( 85 .)P > 4/49درصد
از بیماران در روش  TICLو  24درصد در روش  ®Intacsدیدی معادل با  24/34یدا بهتدر پیددا کردندد .بعدد از کارگدذاری
 TICLو  ®Intacsنیز به ترتیب  84و  95درصد ردت بینایی  24/24یا بهتدر بده دسدت آوردندد .روش  ®Intacsبده ودور
معنیداری خطاهای انکساری ،معادل کروی و کوما را کاها داد (.)P > 4/49
نتيجهگيری :رینگهای داخل قرنیهای  ®Intacsو لنز  TICLهر دو مفید میباشد ،اما به نظر میرسد لنز  TICLدید بهتر
و بایباتتر و نتایب بینایی قابل پیابینیتری را در بیماران مبتال به قوز قرنیه ارایه میدهد.
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مفایسه دو ایم لنت  TICLو Intacs

فریده درودگر و همکاران

سددودمندی جهددت ارزیددابی کیفیددت اپتیکددی چشددم و
آستیگماتیسم نامنظم با بررسی اعوجارهدای رده بداال
( High Order Aberrationیا  )HOAمیباشد (.)8
تحقیقات متعددی به بررسی خطاهای اپتیکدی در
مبتالیان بده قدوز قرنیده پرداختندد و بده ایدن نتیجده
رسیدهاند که HOAها به ویشه خطدای کومدا و کدروی
افزایا مییابد .در قدوز قرنیده HOA ،بده ودور قابدل
توجهی افزایا پیدا میکند و منجر به کاها رددت
بینایی میشود کده بدا عیندک و یدا لنزهدای تماسدی
مرسددوم قابددل اصددالح نمیباشددد ( .)1-99از ایددنرو،
مطالعدده را ددر نتددایب بینددایی و انکسدداری ،مقددادیر
ابرومتری قرنیهای ،داخلی و کلی در زمانهای قبدل از
عمل و  6ماه 3 ،2 ،9 ،و  4سال پد از آن را در لندز
فیکیددک  TICLو کارگددذاری رینددگ داخددل قرنیددهای
 ®Intacsمورد بررسی قرار داد.

مقدمه
کراتوکونددوس ( )Keratoconusیددا قددوز قرنیدده ،نددوعی
اختالل اکتاتیک غیر التهابی محسوب میگردد که تدا
ردود زیادی دو ورفه و غیر قرینده میباشدد .در ایدن
اختالل ،قرنیه در ایر نازك شدن پیارونده اسدتروما،
شکل مخرووی به خود میگیرد که باعث بیرونزدگی
در قسمت نازك قرنیه میشود .میزان شیوع قوز قرنیه
در برخی از مطالعدات 9 ،در هدر  2444نفدر ( )9و در
برخی دیگدر رددود  5/4نفدر در هدر  94444نفدر در
جمعیددت عمددومی گددزارش شددده اسددت ( .)9 ،2ایددن
اخددتالل در هددر دو جددن ممنددث و مددذکر مشدداهده
میگردد و همه نشادها را تحت تأییر قرار میدهد (.)2
عالیم و نشانههای چشمی قدوز قرنیده بده ودور قابدل
تددوجهی بدده شدددت بیمدداری بسددتگی دارد .پیشددرفت
بیماری با از دست دادن قابل توجه ردت بیندایی کده
با عینک وبی نیز قابل اصالح نیست ،آشدکار میشدود
( .)2 ،3روشهای درمانی قوز قرنیه موجدود ،بده ودور
کلی به سه دسته «روشهدای مسدتحکم کدردن قرنیده،
روشهای بهینهسازی اپتیکی ()Optical optimization
و روشهای ترکیبی» تقسیم میگردد (.)4
درمان قوز قرنیه به شدت بیماری بسدتگی دارد.
در شدت های پایین و متوسط ،عینک ( )9و عدسدی
تماسی ( )5برای درمان مورد استفاده قرار می گیرد.
معمددول ترین گزیندده درمددانی در مرارددل پیشددرفته،
پیوند قرنیه می باشد ( ) 6که جراح و بیمار به دالیدل
هزینه های جراری ،نیاز به پیگیدری در تمدام ودول
مدت زندگی ،پ زدن پیوند ،عفونت محل پیوندد و
مشکالت مربوب به بخیه ،نسبت به انجام آن بیمیل
هستند ( . )7بده همدین دلیدل ،گزینده های درمدانی
ایمن و ممیر دیگری از جمله کارگدذاری رینگهدای
داخدددل قرنیددده ای  ®Intacsو لنزهدددای فیکیدددک
 )TICL( Toric implantable collamer lensابددداع
شدهاند .عالوه بر اصالح کمی دید ،توجده بده کیفیدت
دید نیز رایز اهمیت است .آندالیز جبهده مدور ،روش

مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

شيوه مطالعه
این پشوها از نوع مشاهدهای و مقطعی -تحلیلی بود.
جامعه مورد بررسدی را گدروه سدنی  25تدا  35سدال
مبتال به درجات مختلفی از قوز قرنیه تشکیل داد .این
بیماران که مبتال به قوز قرنیه بدون پیشدرفت بودندد،
توسط یک جراح تحت عمل جراری کارگذاری رینگ
 ®Intacsیددا لنددز  TICLدر بیمارسددتان چشمپزشددکی
نگاه قرار گرفتند و جهت بررسی پیگیری شدند .ردت
بینددایی بددر اسدداس سیسددتم  ،LogMARیافتددههای
انکسدداری بددا دسددتگاه ( Topcon RM-800ژاپددن) و
یافتههای ابرومتری با دستگاه  iTraceتعیین گردید.
معیارهدددای ورود بیمددداران بددده مطالعددده شدددامل
پروندههای تکمیل شده از نظر اوالعات ،عدم پیشرفت
بیماری ،عدم ر ایت از دید با عیندک ،عددم تحمدل در
استفاده از لنزهای تماسی ،سن بیشتر یا برابر با  25سال،
ردت بینایی اصالح شدده ( LogMAR = 4/4معدادل
 ،)44/24رداکثر میزان کراتومتری  58دیوپتر ،فشدار
داخلی کمتر از  24میلیمتر جیوه با عمق اتاق قدامی
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آنان را مردان با میانگین سنی  34/99سال و  93نفدر
را زنان با میانگین سنی  21/25سال تشکیل دادند.
میانگین متغیرهای ردت بینایی دور اصالح شدده
و ردت بینایی دور اصالح نشده (بر اساس LogMAR
با چارت اسنلن) ،اکیواالن اسدفر و آستیگماتیسدم در
دو گددروه  ®Intacsو  TICLدر زمددان قبددل از عمددل و
همچنین 6 ،ماه 3 ،2 ،9 ،و  4سدال پد از عمدل در
جدول  9ارایه شده است.

رداقل  3میلیمتر از سطح اندوتلیوم قرنیه ،زاویه اتاق
قدامی بیشتر از  34درجه و تعداد سلولهای اندوتلیوم
قرنیه متناسب با سن بیمار (ردداقل  2444میلیمتدر
مربع) بود .نازكترین خامت قرنیه بیشتر یا مسداوی
 384میکرون ،سابقه هر نوع جراردی قبلدی چشدمی،
سددابقه عفونتهددای هرپسددی قرنیدده ،عدددم شددفافیت
مدددیاهای چشددم ماننددد وجددود اسددکار قرنیدده یددا آب
مروارید ،ابتال به بیماریهای چشمی همچون گلوکوم،
کونشکتیویت بهداره فعدال ،التهابدات داخدل چشدمی و
بیماریهای شبکیهای بده جدزق قدوز قرنیده ،ابدتال بده
بیماریهددای سیسددتمیک ماننددد دیابددت ،بیماریهددای
نقص سیستم ایمنی ،بیماریهای کالژن واسکوالر کده
تددرمیم قرنیدده را بدده تددأخیر میاندازنددد ،اسددتفاده از
داروهای خدا از قبیدل سدوماتری تان ،آمیدودارون و
ایزوترتینوئین ،راملگی ،زایمان یا شیردهی در بیماران
زن ،نقص در پرونده بیمار ،پروندده مربدوب بده جدراح
چشم مورد نظر نباشد ،پرونده مربدوب بده بیمارسدتان
چشمپزشکی نگداه نباشدد ،نیدز بده عندوان معیارهدای
خرور در نظر گرفته شد.
دادههای قبل از عمل و  6مداه 3 ،2 ،9 ،و  4سدال
پ از عمل ،پد از جمدعآوری بدا اسدتفاده از آمدار
توصیفی (رسم نمودارها ،جداول و شاخصهای آماری)
و آزمونهدددای  Paired tو  Independent tبدددرای
متغیرهایی که به صورت قبل و بعد به وور مجزا با هم
مقایسده شددند و  Repeated measures ANOVAو
 ANOVAیکورفه برای مقایسه مقادیر قبدل و بعدد
بیشددتر از  2متغیددر در نرمافددزار  SPSSنسددخه 23
()version 23, IBM Corporation, Armonk, NY
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

جدول  :1مقادیر انکساری و بينایي قبل و بعد از عمل در گروههای
 ®Intacsو )TICL( Toric implantable collamer lens
متغير

دید بدون اصالح بر اساس ( LogMARمیانگین  ±انحرا معیار)
4/82 ± 4/34

قبل از عمل

4/65 ± 4/55

 6ماه بعد از عمل

± 4/48

*4/31

± 4/48

 9سال بعد از عمل

± 4/41

*4/31

± 4/94

 2سال بعد از عمل

± 4/93

*4/44

± 4/94

 3سال بعد از عمل

± 4/92

*4/43

± 4/48

*4/41

> 4/49

 4سال بعد از عمل

± 4/92

*4/49

± 4/47

*4/94

> 4/49

4/41

*4/99

> 4/49

*4/93

> 4/49

*4/94

> 4/49

دید با اصالح بر اساس ( LogMARمیانگین  ±انحرا معیار)
قبل از عمل

4/37 ± 4/99

 6ماه بعد از عمل

± 4/48

*4/32

4/95 ± 4/99

> 4/49

± 4/49

*4/41

> 4/49

± 4/42

*4/44

> 4/49

*4/47

> 4/49

*4/46

> 4/49

*4/41

> 4/49

 9سال بعد از عمل

4/35 ± 4/41

 2سال بعد از عمل

± 4/41

*4/34

± 4/49

 3سال بعد از عمل

± 4/94

*4/34

± 4/49

 4سال بعد از عمل

± 4/41

*4/33

± 4/49

انکساری (دیوپتر) (میانگین  ±انحرا معیار)
-8/58 ± 4/86

قبل از عمل

-5/67 ± 3/94

 6ماه بعد از عمل

± 9/31

*-3/65

±4/21

 9سال بعد از عمل

± 9/32

*-3/67

± 4/26

 2سال بعد از عمل

± 4/42

*-3/57

± 4/91

 3سال بعد از عمل

± 4/28

*-3/58

± 4/23

*4/75

> 4/49

 4سال بعد از عمل

± 2/91

*-3/95

± 4/26

*4/73

> 4/49

4/46

*4/85

> 4/49

*4/17

> 4/49

*4/74

> 4/49

آستیگماتیسم (دیوپتر) (میانگین  ±انحرا معیار)

یافتهها
در مطالعه را ر 34 ،چشم از  34بیمار مبتال به قدوز
قرنیه با میانگین سنی  21/83سال و محددوده سدنی
 25-35سال مورد بررسی قرار گرفدت کده  97نفدر از
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گروه ®Intacs

گروه TICL

P

قبل از عمل

± 2/13

*-6/25

-4/83 ± 2/46

 6ماه بعد از عمل

± 9/17

*-4/67

± 4/74

*-9/45

> 4/49

 9سال بعد از عمل

± 2/89

*-4/94

± 4/55

*-4/17

> 4/49

 2سال بعد از عمل

± 2/82

*-4/43

± 4/58

*-9/44

> 4/49

 3سال بعد از عمل

± 2/89

*-4/97

± 4/59

*-9/42

> 4/49

 4سال بعد از عمل

± 9/68

*-4/18

± 4/53

*-9/44

> 4/49

4/94

*معنیدار بودن تفاوت ردت بینایی بعد از کاشت ایم لنت در مقایسه با قبل از کاشت
TICL: Toric implantable collamer lens
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در گدددروه  ،TICLمیدددانگین انکسددداری قبدددل از
کارگذاری لنز  -8/56دیوپتر بود که بعد از چهار سدال
بدده  4/73دیددوپتر تغییددر یافددت .همچنددین ،میددانگین
آسدددتیگمات قبدددل از عمدددل از  -4/83دیدددوپتر بددده
 -9/44دیوپتر کداها پیددا کدرد .در گدروه ،®Intacs
میانگین انکساری از  -5/67دیوپتر به  -3/95دیوپتر و
آستیگماتیسم از  -6/25بده  -4/18دیدوپتر رسدید .از
آزمون  Paired tجهت سنجا تفاوتهای قبل و بعدد
از کاشت با در نظر گرفتن نامساوی بودن واریدان دو
گروه استفاده شد .پ از گذشت  9سال از کاشت ،در
گروه  ،®Intacsتفاوت معنیداری میان رددت بیندایی
اصالح نشده قبل و بعد وجود داشت .در سدایر مدوارد،
ایرات معنیداری ناشی از کاشدت ایم لندت در هدر دو
گروه مشاهده گردید .برای سنجا تفاوت میانگینهدا
در دو گروه Intacs® or Intracorneal Ring Segments
( )ICRSو  ICLاز آزمون  Independent tاستفاده شد.
تغییرات متغیرها وی زمان برای هدر دو گدروه در
شکلهای  9تا  4نشان داده شده است.

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

 4سال پس از عمل

 3سال پس از عمل

 2سال پس از عمل

 1سال پس از عمل

 6ماه پس از عمل

قبل از عمل

TICL

TICL

LogMAR

Intacs

0

شکل  :2مقایسه تغييرات حدت بينایي اصالح شده در گذر زمان

بحث و نتيجهگيری
با وجود پیشرفتهای اخیر ،درمان قوز قرنیه هنوز بده
عنوان یک چالا محسوب میشود .درمانهایی مانند
عینک و لنزهای تماسی اگرچه برای بسیاری از مدوارد
خفیف استفاده میگردد ،اما هنوز بسیاری از بیمداران
با این روشها به دید مناسبی دست پیدا نمیکنندد و
یا تحمل استفاده از آنها را ندارند که تأییر منفدی در
کیفیت زندگی افدراد دارد و بده دنبدال روشدی جهدت
بهبود بهتر بینایی خود هستند.
ICRS

TICL

LogMAR

 4سال پس از عمل

 3سال پس از عمل

 2سال پس از عمل

 1سال پس از عمل

 6ماه پس از عمل

 4سال پس از عمل

 3سال پس از عمل

 2سال پس از عمل

 1سال پس از عمل

 6ماه پس از عمل

قبل از عمل

قبل از عمل

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

LogMAR

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Intacs
0.4

شکل  :1مقایسه تغييرات حدت بينایي اصالح نشده در گذر زمان

شکل  :3مقایسه تغييرات اكيواالن اسفر در گذر زمان

در جداول  2و  3مقادیر مربوب به ابرومتدری کومدا
( ،)Comaترفویل ( )Trefoilو کدددروی ( )Sphericalدر
سددطح قرنیددهای ،داخلددی و کلددی چشددم در دو گددروه
 ®Intacsو  TICLدر زمانهای قبل و همچنین 6 ،مداه،
 3 ،2 ،9و  4سال پ از عمل ارایه شده است.

بسیاری از بیمارانی که با روشهای غیر جراری
مشکل بینایی آنها برور نگردیده است را میتوان
با روشهایی مانند کارگذاری لنزهای  TICLو
 ®Intacsدرمان کرد تا از پیوند قرنیه جلوگیری شود
یا رداقل این عمل در آنها به تعویق بیفتد.
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مفایسه دو ایم لنت  TICLو Intacs

فریده درودگر و همکاران
جدول  :2مقادیر ابرومتری در گروه ®Intacs
گروه ®Intacs

متغير

پس از عمل

قبل از عمل

سطح قرنیهای
(میانگین  ±انحرا
معیار)
سطح داخلی
(میانگین  ±انحرا
معیار)
کلی (میانگین ±
انحرا معیار)

TICL

9/74 ± 4/35
2/27 ± 4/74
4/44 ± 4/91
4/12 ± 4/94
9/14 ± 4/63
4/43 ± 4/25
9/42 ± 4/28
2/62 ± 4/58
4/43 ± 4/24

کوما
کروی
ترفویل
کوما
کروی
ترفویل
کوما
کروی
ترفویل

P

 6ماه

 1سال

 2سال

 3سال

 4سال

9/29 ± 4/27
2/27 ± 4/75
4/43 ± 4/97
4/14 ± 4/93
9/19 ± 4/69
4/33 ± 4/94
9/45 ± 4/97
2/93 ± 4/61
4/44 ± 4/24

9/26 ± 4/21
2/27 ± 4/76
4/43 ± 4/98
4/13 ± 4/98
9/19 ± 4/69
4/32 ± 4/93
9/27 ± 4/25
2/22 ± 4/62
4/42 ± 4/24

9/28 ± 4/27
2/27 ± 4/74
4/43 ± 4/98
4/13 ± 4/98
9/19 ± 4/51
4/32 ± 4/93
9/38 ± 4/26
2/29 ± 4/54
4/42 ± 4/91

9/28 ± 4/26
2/27 ± 4/77
4/42 ± 4/98
4/16 ± 4/23
9/19 ± 4/55
4/33 ± 4/93
39/9 ± 4/25
2/29 ± 4/54
4/49 ± 4/91

9/21 ± 4/27
2/27 ± 4/75
4/43 ± 4/98
4/17 ± 4/23
9/14 ± 4/56
4/34 ± 4/93
26/9 ± 4/24
2/98 ± 4/57
4/44 ± 4/91

 3سال پس از عمل

 2سال پس از عمل

 1سال پس از عمل

 6ماه پس از عمل

قبل از عمل

0
-1
-2

-4

LogMAR

 4سال پس از عمل

میباشد؛ البته تحقیقاتی هم وجود دارد که از لنزهدای
 TICLدر بیمارانی که پیاتر در قرنیه آنها ®Intacs
کار گذاشته شده بود ،استفاده گردیده است .پدشوها
را ر که در مقایسه با سایر بررسیها یک مطالعه بده
نسبت درازمدتتری بود ،نشان داد که  ®Intacsباعدث
ایجاد بهبودی قابدل توجده در رددت بیندایی ،عیدوب
انکساری و نظم توپوگرافیدک قرنیده و مسدطح شددن
قسمت مرکزی قرنیه میشدود .باتوجده بده جددول ،9
ردت بینایی بدون اصالح و با اصالح بعد از کارگذاری
نسبت به قبدل از آن تغییدر معندیداری پیددا کردکده
میتواند تأییر  ®Intacsرا در بهبود بینایی مانند سدایر
تحقیقات قبلی نشان دهد.

ICRS

-3

> 4/494
4/594
4/264
4/994
4/114
4/494
> 4/494
4/274
4/514

-5
-6
-7

شکل  :4مقایسه تغييرات آستيگماتيسم در گذر زمان

بر اساس جستجوی انجدام شدده ،پدشوها را در
اولین مطالعه مقایسه نتایب بین این دو مدل ایم لندت

جدول :3مقادیر ابرومتری در گروه )TICL( Toric implantable collamer lens
گروه TICL
متغير
سطح قرنیهای
(میانگین  ±انحرا
معیار)
سطح داخلی (میانگین
 ±انحرا معیار)
کلی (میانگین ±
انحرا معیار)

قبل از عمل

کوما
کروی
ترفویل
کوما
کروی
ترفویل
کوما
کروی
ترفویل

9/39 ± 4/28
2/34 ± 9/44
4/42 ± 4/95
4/14 ± 4/98
9/14 ± 4/87
4/34 ± 4/99
9/94 ± 4/98
2/28 ± 9/45
4/49 ± 4/93

بعد از عمل

P

 6ماه

 1سال

 2سال

 3سال

 4سال

9/39 ± 4/28
2/34 ± 9/44
4/42 ± 4/95
4/14 ± 4/98
9/14 ± 4/87
4/34 ± 4/99
9/94 ± 4/98
2/28 ± 9/45
4/49 ± 4/93

9/32 ± 4/4/33
2/34 ± 9/43
4/49 ± 4/94
4/19 ± 4/99
9/14 ± 4/85
4/44 ± 4/94
9/96 ± 4/24
2/27 ± 9/45
4/42 ± 4/99

9/21 ± 4/39
2/32 ± 4/17
4/44 ± 4/94
4/12 ± 4/94
9/19 ± 4/83
4/35 ± 4/92
9/95 ± 4/98
2/21 ± 9/44
4/42 ± 4/92

9/39 ± 4/34
2/36 ± 4/14
4/31 ± 4/95
4/14 ± 4/96
9/14 ± 4/75
4/34 ± 4/99
9/93 ± 4/92
2/73 ± 9/43
4/49 ± 4/92

9/34 ± 4/21
2/37 ± 4/14
4/31 ± 4/95
4/14 ± 4/98
9/14 ± 4/87
4/34 ± 4/99
9/93 ± 4/92
2/27 ± 9/43
4/49 ± 4/92

4/13
4/84
> 4/29
4/19
4/11
4/43
4/97
4/52
4/18

*

P

4/76
> 4/49
> 4/99
4/34
4/11
4/74
4/42
4/44
< 4/11

TICL: Toric implantable collamer lens
*مقایسه مقادیر ایربخشی دو گروه ( ®Intacsو )TICL
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مفایسه دو ایم لنت  TICLو Intacs

فریده درودگر و همکاران

همچنین ،یبات تقریبی عیوب انکساری و دیدد در
دورههددای مختلددف پیگیددری بیددانگر یبددات کلددی ایددن
رینگها میباشد که سدایر پشوهاهدا ()92 ،94 ،96
نیز این یافته را تأیید کردهاند.
نتایب ابرومتدری بهبدود معندیدار خطدای کومدا را
نشان داد ،اما در سایر نتایب تغییر معنیداری مشاهده
نشددد؛ البتدده بدده دلیددل نددوع رینگهددا و نددوع دسددتگاه
اندازهگیری ،تفاوتهدایی در نتدایب مطالعدات مختلدف
( )92-97مشدداهده میگددردد کدده در تحقیددق را ددر
ایربخشی و تفاوت  ®Intacsبا  TICLمد نظر بدود .در
پشوها را ر ،عوارض ارتمالی مانند سدوراخشددگی
قرنیه ،نقص اپیتلیالی ،عار ه کراتیت عفونی سطحی و
یا جاسازی نامتقارن یدا ندامنظم قطعده قرنیدههدا ،ادم
استروما در اورا برش ،برش به سمت محور مرکدزی
بینایی یدا لیمبدوس و بازشددگی مدداوم محدل بدرش
( )98-22مشدداهده نشددد .نتددایب بررسددی را ددر و
مطالعات گذشته نشان داد کده  ®Intacsروش خدوبی
جهت درمان قوز قرنیه میباشد ،اما تفاوت معندیداری
با روش  TICLدارد و تحقیقی مبنی بر مقایسه این دو
ایم لنت وجود نداشت و مطالعه را ر ،اولین پشوها
در این زمینه محسوب میگردد .ترکیب لنزهای TICL
و  ®Intacsدر برخی موارد میتواند درمان خوب ،مدمیر
و با یباتی برای بیماران مبتال به قوز قرنیه باشد (.)23
بعد از کارگدذاری  TICLدر مطالعده را در ،دیدد
بدددون اصددالح و دیددد بددا اصددالح هددر دو بدده صددورت
معنیداری بهبود یافت (جدول  )9و تا رددودی همده
بیمارانی که تحدت ایدن جراردی قدرار گرفتده بودندد،
ر ایت کاملی داشتند .به نظر میرسد که این افزایا
دید بر روی کیفیت زندگی بیماران تأییر زیادی داشته
است .تحقیقدات گذشدته کده بدر روی ایدن لنزهدا در
بیماران مبتال به قوز قرنیه صورت گرفته است ( ،)24با
نتایب پشوها را ر مطابقت داشدت .در پیگیریهدای
انجام شده پ از جراری ،تغییر معنیداری در عیوب
انکساری و دید بیماران مشاهده نشد که شداید دلیدل

مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

آن ،پیشرفت نکردن بیماری باشد و نشان دهنده بایبدات
بودن نتایب این کارگذاری است که پشوهاهای گذشدته
هم این یبات را نشان دادهاند (.)25 ،26
جنسددیت هی گوندده تددأییر معنددیداری در نتددایب
نداشت .در بررسیهای ابرومتری ،تغییرات معندیداری
قبل و پ از جراری مشاهده نشد .بده نظدر میرسدد
که چون قرنیه دستخوش تغییر نشده است ،در جریان
جراری ،به وور معمول ابرومتریها تغییر معندیداری
را نشدان نمیدهدد .شداید دلیددل کیفیدت دیدد خددوب
ایددن لنزهددا ،از بددین رفددتن ایددر کوچککنندددگی
( )Minification effectعدسدددی مقعدددر عیندددک
اصالحکننده در این بیماران و نزدیک بودن بده نقطده
نودال باشد ( .)25 ،27در پیگیریهدای مدنظم انجدام
شده پ از کارگذاری لندز ،هی گونده افدزایا فشدار
چشم ،آب مروارید و چرخا لندز مشداهده نشدد کده
بیانگر بیخطدر بدودن ایدن لنزهدا میباشدد؛ البتده در
مطالعات گذشته ،یبات ،بیخطر بودن ،قابل پیابینی
و ممیر بودن تأیید شده اسدت ( )25کده بدا یافتدههای
پشوها را ر همخوانی داشت و میتدوان از لنزهدای
 TICLبه عنوان درمدان کارامددی جهدت قدوز قرنیده
استفاده نمود.
در مطالعه را در ،در هدر دو ندوع ایم لندت ،دیدد
بدون اصالح و دید با اصالح نسبت به قبل از جراردی
بهبود یافت،اما این بهبود دید در هر دو گدروه مطالعده
مشابه نبود و دو گروه تفداوت معندیداری بدا یکددیگر
داشتند و تدأییر روش  TICLبیشدتر بدود .علدت ایدن
تفاوت ،قابل پیابینی بودن  TICLبه علدت افدزایا
دقت محاسبه قدرت لنز میباشدد کده از نظدر رددت
بینایی تفاوت معنیداری بین گروهها ایجداد نمدود .بدا
توجه به نتایب ابرومتری ،لنز  TICLبیتدأییر بدود ،امدا
 ®Intacsخطای کوما را کاها میدهد و میتواند بدر
کیفیت بینایی تأییر داشته باشد ،اما در تحقیق را در
تسددتهای مربددوب بدده کیفیددت همچددون کنتراسددت
سنسیتیویتی مورد بررسی قرار نگرفدت .بدا توجده بده
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Intacs  وTICL مفایسه دو ایم لنت

فریده درودگر و همکاران

،تسددتهای کامددلتری ماننددد کانتراسددت سنسددیتیویتی
Modulation Transfer Function  وDefocus curves
) نیز برای به دست آوردن نتدایب بهتدر و قابدلMTF(
 بر اساس نتایب بررسی را ر و.استنادتر استفاده شود
 به جراردان پیشدنهاد میگدردد تدا از،تحقیقات قبلی
 در بیمارانی که شرایط ایدن جراردی راTICL لنزهای
. استفاده نمایند،دارند
تشکر و قدرداني
بدینوسیله از بیمارستان فوق تخصصی چشم نگاه بده
جهت در دسترس قرار دادن پروندههای بیماران تشکر
 از آقایان عرفدان، همچنین.و قدردانی به عمل میآید
.رنجوری و بهزاد سنگینآبادی س اسگزاری میگردد

 از نظر یبدات و کداها زیداد انکسدار،9-3 شکلهای
TICL  در گددروه،)(آستیگماتیسددم و اکددیواالن اسددفر
 با مقایسده، همچنین.نتایب بسیار بهتری به دست آمد
 نتیجهگیری شد کده اسدتفادهTICL ® وIntacs نتایب
 میتواند درمان کاملتر و ارجحتدریTICL از لنزهای
.® باشدIntacs نسبت به
 هر دوTICL  و لنزICRS رینگهای داخل قرنیهای
 امدا،در بیماران مبتال به قوز قرنیه مفید و کارامد اسدت
 دید بهتر و بایبات و نتایبTICL به نظر میرسد که لنز
 مطالعده.بینایی قابل پیابینیتدری را ارایده مدیدهدد
را ر از نوع گذشتهنگر بود و در صورتی که به صدورت
. شدرایط بهتدری فدراهم میگدردد،آیندهنگر انجام شود
بهتر است در تحقیقات آینده از رجدم نمونده بیشدتر و

References
1. Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol
1998; 42(4): 297-319.
2. Romero-Jimenez M, Santodomingo-Rubido J,
Wolffsohn JS. Keratoconus: A review. Cont
Lens Anterior Eye 2010; 33(4): 157-66.
3. Jaimes M, Ramirez-Miranda A, GraueHernandez EO, Navas A. Keratoconus
therapeutics advances. World J Ophthalmol
2013; 3(3): 20-31.
4. Jhanji V, Sharma N, Vajpayee RB.
Management of keratoconus: Current scenario.
Br J Ophthalmol 2011; 95(8): 1044-50.
5. Marsack JD, Parker KE, Applegate RA.
Performance of wavefront-guided soft lenses in
three keratoconus subjects. Optom Vis Sci
2008; 85(12): E1172-E1178.
6. Reeves SW, Stinnett S, Adelman RA, Afshari
NA. Risk factors for progression to penetrating
keratoplasty in patients with keratoconus. Am J
Ophthalmol 2005; 140(4): 607-11.
7. Lim L, Pesudovs K, Coster DJ. Penetrating
keratoplasty for keratoconus: Visual outcome
and success. Ophthalmology 2000; 107(6):
1125-31.
8. Porter J, Guirao A, Cox IG, Williams DR.
Monochromatic aberrations of the human eye in
a large population. J Opt Soc Am A Opt Image
Sci Vis 2001; 18(8): 1793-803.
9. Jafri B, Li X, Yang H, Rabinowitz YS. Higher
order wavefront aberrations and topography in
early and suspected keratoconus. J Refract Surg
2007; 23(8): 774-81.
10. Schlegel Z, Lteif Y, Bains HS, Gatinel D. Total,
corneal, and internal ocular optical aberrations
9316  پاییز/3-4  شماره/2 سال

in patients with keratoconus. J Refract Surg
2009; 25(10 Suppl): S951-S957.
11. Alio JL, Pinero DP, Aleson A, Teus MA,
Barraquer RI, Murta J, et al. Keratoconusintegrated characterization considering anterior
corneal aberrations, internal astigmatism, and
corneal biomechanics. J Cataract Refract Surg
2011; 37(3): 552-68.
12. Alio JL, Vega-Estrada A, Esperanza S,
Barraquer RI, Teus MA, Murta J. Intrastromal
corneal ring segments: How successful is the
surgical treatment of keratoconus? Middle East
Afr J Ophthalmol 2014; 21(1): 3-9.
13. Perez-Merino P, Ortiz S, Alejandre-Alba N, de
Castro A, Jimenez-Alfaro I, Marcos S. OCTbased Topography Corneal Aberrations And
Ray Tracing Total Aberrations In Keratoconus
Before And After Intracorneal Ring Treatment.
Invest Ophthalmol Vis Sci 2012; 53(14): 97.
14. Jabbarvand M, Salamatrad A, Hashemian H,
Mazloumi M, Khodaparast M. Continuous
intracorneal ring implantation for keratoconus
using a femtosecond laser. J Cataract Refract
Surg 2013; 39(7): 1081-7.
15. Vega-Estrada A, Alio JL, Brenner LF, Burguera
N. Outcomes of intrastromal corneal ring
segments for treatment of keratoconus: Fiveyear follow-up analysis. J Cataract Refract Surg
2013; 39(8): 1234-40.
16. Vega-Estrada A, Alio JL, Brenner LF, Javaloy
J, Plaza Puche AB, Barraquer RI, et al.
Outcome analysis of intracorneal ring segments
for the treatment of keratoconus based on
visual, refractive, and aberrometric impairment.
15

http://ajcr.kmu.ac.ir

مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

Intacs  وTICL مفایسه دو ایم لنت

فریده درودگر و همکاران
Am J Ophthalmol 2013; 155(3): 575-84.
17. Alio JL, Pinero DP, Daxer A. Clinical outcomes
after complete ring implantation in corneal ectasia
using the femtosecond technology: A pilot study.
Ophthalmology 2011; 118(7): 1282-90.
18. Simoceli VP, Torquetti L, Simoceli RA, Ferrara
P. Wavefront aberrations prior to and postintrastromal corneal ring segment implantation
in keratoconus. J Emmetropia 2013; 3: 139-44.
19. Sansanayudh W, Bahar I, Kumar NL,
Shehadeh-Mashour R, Ritenour R, Singal N, et
al. Intrastromal corneal ring segment SK
implantation
for
moderate
to
severe
keratoconus. J Cataract Refract Surg 2010;
36(1): 110-3.
20. Ha C, Choi SK, Lee DH, Kim JH. The clinical
results of intrastromal corneal ring segment
implantation using a femtosecond laser in
keratectasia. J Korean Ophthalmol Soc 2010;
51(1): 1-7.
21. Shabayek MH, Alio JL. Intrastromal corneal
ring segment implantation by femtosecond laser
for keratoconus correction. Ophthalmology
2007; 114(9): 1643-52.
22. Antonios R, Dirani A, Fadlallah A, Chelala E,
Hamade A, Cherfane C, et al. Safety and visual
outcome of visian toric icl implantation after
corneal collagen cross-linking in keratoconus:
Up to 2 years of follow-up. J Ophthalmol 2015;
2015: 514834.

9316  پاییز/3-4  شماره/2 سال

23. Navas A, Tapia-Herrera G, Jaimes M, GraueHernandez EO, Gomez-Bastar A, RamirezLuquin T, et al. Implantable collamer lenses
after intracorneal ring segments for keratoconus.
Int Ophthalmol 2012; 32(5): 423-9.
24. Shafik SM, El-Kateb M, El-Samadouny MA,
Zaghloul H. Evaluation of a toric implantable
collamer lens after corneal collagen crosslinking
in treatment of early-stage keratoconus: 3-year
follow-up. Cornea 2014; 33(5): 475-80.
25. Doroodgar F, Niazi F, Sanginabadi A, Niazi S,
Baradaran-Rafii A, Alinia C, et al. Comparative
analysis of the visual performance after
implantation of the toric implantable collamer
lens in stable keratoconus: A 4-year follow-up
after sequential procedure (CXL+TICL
implantation). BMJ Open Ophthalmol 2017;
2(1): e000090.
26. Kamiya K, Shimizu K, Kobashi H, Igarashi A,
Komatsu M, Nakamura A, et al. Three-year
follow-up of posterior chamber toric phakic
intraocular lens implantation for the correction
of high myopic astigmatism in eyes with
keratoconus. Br J Ophthalmol 2015; 99(2):
177-83.
27. Fadlallah A, Dirani A, El Rami H, Cherfane G,
Jarade E. Safety and visual outcome of Visian
toric ICL implantation after corneal collagen
cross-linking in keratoconus. J Refract Surg
2013; 29(2): 84-9.

16
http://ajcr.kmu.ac.ir

مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

Afzalipour Journal of Clinical Research/ Vol. 2/ Issue 3-4/ Autumn 2017
DOI: 10.22122/AJCR.2017.57805

Published by Vesnu Publications

Comparison of Visual, Refractive and Aberrometic Outcomes of Intacs® Implant
and Toric Implantable Collamer Lens (TICL) in Patients with Keratoconus:
4 Years Follow Up
Farideh Doroodgar1, Mehrdad Esmaili2, Shahrokh Ramin3, Azad Sanginabadi4*,
Feizollah Niazi5, Sana Niazi6, Cyrus Alinia7, Yaser Golestani8
Received: 22 Dec. 2016

Accepted: 1 May 2017

Published: 07 Oct. 2017

Original Article

Abstract
Background: To assess the efficacy and clinical outcomes following the use of toric
implantable collamer lens (TICL) and Intacs® implant in patients with mild keratoconus.
Methods: This retrospective study evaluated 30 eyes of 30 patients with keratoconic and
age of 25-35. These eyes were divided into group A (15 eyes), in which Visian Toric ICL™
was implanted, and group B (15 eyes), Intacs® implantation. The outcome and
complications were evaluated. We assessed the visual, refractive, and aberrometric outcome
in pre-operation and 6 month, and 1, 2, 3, and 4 year post-operation.
Results: There was significant difference in the mean uncorrected and best corrected
distance visual acuities between the groups (P < 0.01). An uncorrected distance visual
acuity of 20/30 or better was achieved in 85% of eyes in the TICL group, and 20% of eyes
in the Intacs® group; visual acuity of 20/20 or better in was seen in 80% and 15%,
respectively. Intacs® implant produced a significant decrease in corneal refractive spherical
equivalent and coma aberration (P < 0.01).
Conclusion: Intacs® implant and TICL lens, both are useful, but it seems that the TICL is
better and provides good visual and refractive outcomes; indicating that it is a more
predictable procedure for refractive correction of keratoconus.
Keywords: Keratoconus, Lens implantation, Intraocular, Implantable contact lens,
Aberrometry
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